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 ما هو؟        
ز بقشور فضية سميكة وتتوضع عىل قاعدة  داء الصدفية هو نوع من أنواع األمراض الجلدية يظهر عادة عىل هيئة رقعة جلد مستديرة أو بيضاوية ناتئة، تتم�ي

ي العادة.
ملتهبة ضاربة إىل الحمرة. وهي ال تسبب الحكة �ز

ة.  يمكن أن يؤثر داء الصدفية أيًضا عىل االظافر والمفاصل ويسبب تورًما وتيبًسا عندما يصيب هذه األخ�ي
.  معدياً

ً
ي أحيان عديدة ويرتبط بشكل ما بجهاز المناعة، وهو ليس مرضا

ي �ز
ال يعرف سبب لداء الصدفية إال أنه ورا�ث

ما الذي سيقوم به طبيبي العام اآلن؟
ح طبيبك العام اك�ث عن داء الصدفية ويعطيك بعض المعلومات عن المهيجات المعروفة، ومنها: سي�ش

بعض أنواع اإلنتان )مثل التهاب الحلق(.	 
األدوية 	 
التوتر	 
ز وسوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة	  عوامل نمط المعيشة مثل التدخ�ي

كما وسيعطيك طبيبك العام نصائح عامة عن كيفية االعتناء بجلدك )أنظر “ماذا بوسعي أن أفعل؟”(
 يعتمد عالجك عىل نوع داء الصدفية وموضعه،  وقد يشتمل عالجك عىل مواد مثل:   

ة المفعول	  ويدات الموضعية قص�ي الس�ت
ز د(    	   كالسيبوتريول )فيتام�ي
قطران الفحم 	 

ي المفاصل.
ي من ألم وتيبس �ز

ي إذا كنت مصاًبا بداء الصدفية الحاد أو كنت تعا�ز
قد يحيلك طبيبك العام إىل أخصا�ئ

ما الذي سيقوم به طبيبي العام في المستقبل؟ 
ي مقابلتك مرة أخرى للتحقق من س�ي العالج. 

قد يرغب طبيبك العام �ز
    : ي

 وقد يقوم طبيبك العام عندما تقابله مرة أخرى باآل�ت

يغ�يّ عالجك إذا لم يكن مفعوله جيًدا	 
ي أمراض جلدية	 

يحيلك إىل أخصا�ئ

ماذا بوسعي أن أفعل؟ 
تك وصحتك العامة ورفاهيتك. فباإلضافة إىل اتباع إرشادات طبيبك يمكنك أيًضا: هناك الكث�ي مما يمكنك القيام به لمساعدة ب�ش

تك	  الحفاظ عىل ترطيب ب�ش
ة وتهدئتها، وتقليل التشقق والجفاف	  طيب QV أو Cetaphil للمساعدة عىل تنعيم الب�ش استخدم كريمات ال�ت
تجنب االستحمام بالماء الساخن	 
ي كبديل للصابون، ولكن ليس كمرطب	 

استخدم الكريم الما�ئ
حد من تعرضك للشمس	 
تجنب الحك أو الدعك	 
 	) ز  إذا كانت ركبتاك مصابت�ي

ً
تجنب الضغط عىل الجلد المصاب بالصدفية )كالركوع مثل

تناول غذاء صحيا	 
ي والتمارين الرياضية بانتظام	 
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داء الصدفية 

هذە المعلومات مخصصة ألشخاص حصلوا ع� �شخ�ص من طب�بهم، 
و�� غ�� مصممة لالستخدام ك�شخ�ص لحالة مرض�ة أو ك�د�ل للرعا�ة 

الطب�ة المستمرة

ات المعلومات الصادرة عن دل�ل الموارد  ���
الصح�ة معتمدة من ق�ل اللجنة االس�شارة 

� جنوب 
األهل�ة لش�كة الرعا�ة الصح�ة األول�ة ��

� � المحلي�� � العمومي�� � والممارس��
غرب س�د��

ما هي أنواع الدعم المتاحة؟ 
ي مستش�ف ليفربول 

يقدم قسم األمراض الجلدية �ف
ي األمراض الجلدية الشائعة والنادرة العالج 

. يقدم الفريق المتخصص �ز ز ة عىل يد أطباء األمراض الجلدية المتخصص�ي مجموعة واسعة من خدمات الب�ش
ي الوالدة إىل كبار السن والنساء الحوامل. اطلب من طبيبك العام إحالتك  لجميع األعمار، من األطفال حدي�ث

هناك عيادات متخصصة خاصة 
ي الصحية. اطلب من طبيبك العام إحالتك.

ي منطقة جنوب غرب سيد�ز
�ز

هل يجب أن استعمل أي مراهم؟ 

ّ تجنبها؟  ي علي
ما هي المراهم ال�ت

هل احتاج إىل التداوي؟

؟     ي
 ما هي األعراض الجانبية ألدوي�ت

ا لها؟ 
ً
ي يجب أن أكون مدرك

ما األعراض ال�ت

ات المحتملة للصدفية؟  ما هي المث�ي

؟ ي
�ت ما هي أفضل وسائل العناية بب�ش

؟ ي
هل أحتاج لمقابلة أخصا�ئ

؟ ي ي يمكن أن أطرحها عل طبي�ب
ما األسئلة ال�ت
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